
Duidelijke instructies bij psychische nood: patiënt neemt de regie.  

Themabijeenkomst Neem de regie met de crisiskaart 

 

Op dinsdag 19 september 2017 organiseert Mondriaan een themabijeenkomst over 
de crisiskaart. Tijdens de bijeenkomst in Maastricht, voor iedereen toegankelijk, 
gaat het over de meerwaarde en de praktijk van de crisiskaart bij acute psychische 
nood, voor de patiënt, diens omgeving, en hulpverleners.

 

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het Trefcentrum, Edisonstraat 4  in 
Maastricht. Sietske Banens, Ingrid Meesters en Mark Blaauw, consulenten crisiskaart, 
vertellen over de crisiskaart en hoe die met de patiënt tot stand komt. Ook is Max Hattu, 
Huis voor de Zorg, aan het woord over regionale samenwerking in de crisishulpverlening. 
Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen. 

 

De toegang is gratis, iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. Op www.mondriaan.eu 
vindt u meer informatie over het programma en over andere bijeenkomsten en activiteiten. 
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Mark Ahsmann, via nummer 088 506 9413.

 

Wat is de crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein persoonlijk document, opgevouwen niet groter dan een 
bankpasje. Het is een ‘gebruiksaanwijzing’ voor zorgverleners, omstanders en naasten bij 
een psychische crisis, bijvoorbeeld een paniekaanval of een psychose. Hiermee wordt de 
kans op de juiste bejegening, zorg en praktische hulp of medicatie vergroot. Zo kan de 
crisiskaart dus helpen om erger te voorkomen. De tekst op de crisiskaart is een 
samenvatting van een uitgebreider crisisplan (onderdeel van het behandelplan). 

 

Met een crisiskaart voorkomt de patiënt dat er beslissingen worden genomen over zorg bij 
nood – ofwel, op een moment dat hij of zij zelf niet in staat is aan te geven wat er aan de 
hand is of wat er moet gebeuren. Patiënten bepalen zelf hoeveel informatie er op de kaart 
komt te staan. De behandelaar van de patiënt is uiteraard ook betrokken.

 

Regionale inzet

Bureau Herstel van Mondriaan beschikt over opgeleide en deskundige consulenten die 
ondersteunen bij het maken van een crisisplan en de crisiskaart. Zij vallen onder het Zuid-
Limburgse Steunpunt Crisiskaart, een initiatief van Platform Zuid GGZ & OGGZ. 

http://www.mondriaan.eu/

